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Hållbarhetsprofilen ovan är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och inriktning 
för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Angiven information uppdateras minst en gång om året.  

Hållbarhetsinformation 
 Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden 

 

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden 
 Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat) 

 Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling) 

 Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och 

motverkande av korruption) 

 

Metod som används: Fonden väljer in 
 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens 

arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara 

avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

 

Metod som används: Fonden väljer bort 
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag 

där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. 

 Klusterbomber, personminor 

 Kemiska och biologiska vapen 

 Kärnvapen 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

 Handeldvapen 

 Försvarsindustri 

 Olja 

 Termiskt kol 

 Alkohol 

 Tobak 

 Spel och kasino 

 Pornografi 

 Bekämpningsmedel 

 GMO 

 Palmolja 

 Djurförsök 

 Fonden undviker att investera i identifierade bolag som inte följer internationella normer 

 Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med 

problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering 

 

Metod som används: Fonden påverkar 
Fonden påverkar enligt nedan i de fall respektive ägarandel ger ett inflytande över beslut i bolagen som berörs. Fonden söker då 

använda fondens ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor och ha kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en 

mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi 

Fonden söker en direkt dialog med bolag och påverka på ett konstruktivt sätt i aktieägarnas intresse samt strävar efter att främja 

”best practice”-principer. 

 Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare 

Fonden för, när skäl finns, aktiva dialoger med andra aktieägare (såvida regelverket tillåter detta). Tillvägagångssättet och 

dialogen som förs med bolag präglas av att fonden är långsiktig aktieägare och kommer med rekommendationer och lyssnar på 

övriga parter. 

 Röstar på bolagsstämmor 

Fonden strävar efter, i enlighet med ovan, att rösta på bolagsstämmor. 
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Guld och Silver 
  Är grundämnen med beteckningen Au[79] respektive Ag[47] i det periodiska systemet 

  Som vid sitt användande inte förbrukas 

  Har unika egenskaper 

  Är ofarliga för människan 

 

Oersättliga i vår nuvarande & ännu mer framtida värld p g a sina egenskaper inom: 
 Sjukvård (t ex cancer, resistenta virus, hud, mun, bakterier) 

 Vattenrening 

 Ersätta giftiga ämnen i enlighet med nya lagar (t ex kvicksilver, bly) 

 Grön energi (t ex solceller, vindkraft, elbilar) 

 

London Good Delivery Bars (LGD) 
In 1750 the Bank of England set up the London Good Delivery List for gold which formally recognised those refineries which 

produced gold bars to the required standard. Today, LBMA own and manage the Good Delivery Lists for both gold and silver. 

Link: Good Delivery Standard 

 

Conflict-Free Gold Standard 
Developed by the World Gold Council and based upon internationally-recognised benchmarks, the Conflict-Free Gold Standard 

helps companies to provide assurance that their gold is not contributing to conflict. The Standard helps to “operationalise” the 

OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains for Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. 

Link: Conflict-Free Gold Standard 

 

Gold and Climate Change 
The total volume of carbon emissions for global gold production is significantly smaller than most other major mined products, 

including steel, aluminium and coal. Leading responsible gold and silver miners are actively making operational changes to 

reduce GHG emissions and improve energy efficiency. Gold and silver itself may play an important role in technologies that help 

facilitate the transition to a low carbon economy. Gold and silver can play a positive role in enhancing the sustainability profile, 

and reducing the carbon footprint, of investment portfolios over time. 

Link: Gold and Climate Change 

 

The Responsible Gold Mining Principles (RGMPs) 
The Responsible Gold Mining Principles are intended to recognise and consolidate existing standards and instruments under a 

single framework. A number of leading standards already exist that address specific aspects of responsible gold mining, including 

the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business 

Conduct and the Extractive Industries Transparency Initiative. Guidelines for Multinational Enterprises and the International 

Council on Mining and Metals’ (ICMM) Performance Expectations 

Link: The Responsible Gold Mining Principles 

 

Sustainability examples, Best practice 
Link: Barrick, Sustainability 

Link: Newmont Goldcorp, Sustainability 

Link: Agnico Eagle, Sustainability 

http://www.lbma.org.uk/good-delivery
https://www.gold.org/sites/default/files/documents/Conflict_Free_Gold_Standard_English.pdf
https://www.gold.org/download/file/8306/gold-and-climate-change-report.pdf
https://www.gold.org/about-gold/gold-supply/responsible-gold/responsible-gold-mining-principles
https://www.barrick.com/English/sustainability/default.aspx
https://www.newmont.com/sustainability/
https://www.agnicoeagle.com/English/sustainability/default.aspx

